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Resum:
Aquest Treball Final de Grau té la intenció d’analitzar les narracions que introdueixen el mite de

Riella en l’obra viladotiana i confegir una ruta literària a partir d’aquests textos. La voluntat de dur a

terme aquest projecte és fruit de la manca d’estudis dedicats a les produccions narratives de Guillem

Viladot i del desig d’obrir camí en la investigació del cicle de Riella. En aquest treball s’estudien les

quatre primeres obres ambientades a la població mítica de Riella - Temps d’estrena (1959), Els

infants de Riella (1965), La gent i el vent (1967) i L’arrel de panical (1974)- que es troben

compilades en un únic volum Memòria de Riella (1974) de l’Editorial Pòrtic. L’anàlisi d’aquesta

tetralogia permet aproximar-nos a les dues “Rielles” i també a la trajectòria vital de Guillem Viladot:

la primera Riella ens acosta al món de la infantesa i la segona a l’edat adulta. Les coincidències entre

les narracions i la vida de l’escriptor permeten crear una ruta literària que entrelliga l’obra narrativa i

la biografia de Guillem Viladot. Tant l’estudi com la ruta volen ser els descobridors d’un món literari

encara arraconat.

Paraules clau: narrativa, Guillem Viladot, ruta literària, Agramunt, Riella

Abstract:
This Final Degree Project analyzes the narrative work of Guillem Viladot that created Riella’s myth

and proposes a literary route based on the texts. The will of this project is to pave the way for the

study of Viladot’s narrative work by making the author’s works known. The works investigated in

this paper are the ones set in the fiction village of Riella - Temps d’estrena (1959), Els infants de

Riella (1965), La gent i el vent (1967) i L’arrel de panical (1974)-. These four works are collected in

Memòria de Riella (1974) published by Editorial Pòrtic. Thanks to textual analysis we can approach

to “Rielles” and to the life plan of the writer: the first Riella show us the childwood’s world and the

second Riella the maturity experience. The literary route combines the literary work and the

biography of the author due to the coincidences between both of them. The aim of the project is to

make known the literary world of Guillem Viladot.

Key words: narrative, Guillem Viladot, literary route, Agramunt, Riella

2



ÍNDEX

Presentació …………....…………………………………………………... p. 5 - 6

1. Introducció al mite de Riella ……………...…….…………….. p. 7- 9

2. Creació del mite: Memòria de Riella ………………..……….. p. 10-12

2.1. La primera Riella o el món de la infantesa ……..…... p. 12-15

2.2. La segona Riella o el món de la maduresa …………… p. 16-18

2.3. Les dues “Rielles” …………………………………………..… p. 18-19

3. Ruta literària: <<A un pas de Riella>>.…………………..…. p. 20

3.1. Criteris formals ………………………………………………... p. 21

3.2. Localització dels textos …………………………………….. p. 22-27

3.3. <<A un pas de Riella>>.......................................... p. 28-50

Conclusions ……………………....……………………………………….... p. 51

Bibliografia ………………………....…………………………………….... p. 52

3



4



PRESENTACIÓ

Poder reunir, en una tasca acadèmica, dues passions és, alhora, un plaer i un compromís. Un

plaer perquè hom gaudeix del procés de recerca i de confecció del treball, ja no és solament un afer

burocràtic, sinó que esdevé una feina amb una clara intenció de creixement personal. Un compromís

perquè cal fer un treball científic, verídic i culte, en què es copsi, de manera comprensiva, tot allò que

s’ha anat estudiant al llarg de l’elaboració de la tasca.

En aquest Treball Final de Grau s’hi apleguen dues de les grans passions de l’autora, la

literatura i les terres de Ponent, unificades en la figura de Guillem Viladot. En un treball d’aquesta

envergadura, cal limitar el terreny d’estudi per tal d’evitar un excés d’informació o un tasca poc

rigorosa.

Guillem Viladot va ser un autor força prolífic que va destacar, sobretot, per la seva obra

avantguardista, no obstant deixà petjada en tot tipus de gèneres literaris com la poesia, la prosa

poètica, la novel·la, la narrativa breu, els articles, algun assaig i, en els darrers anys, la poesia visual.

En aquest treball s’ha optat per a escollir un dels gèneres de l’autor, ja esmentat, per tal

d’acotar el camp d’estudi, el gènere triat ha estat la narrativa, per voluntat de l’autora, perquè creu

que aquesta tipologia literària permet veure més detalladament el món fictici que es narra i, també,

mostra aquelles inquietuds, obsessions o predileccions de l’escriptor.

Les produccions narratives de Guillem Viladot són nombroses i força heterogènies, no obstant

algunes d’elles comparteixen escenari - l’escenari mític de Riella-. El fet que el recurs de l’espai

mític sigui utilitzat insistivament, és un motiu suficient per estudiar-lo de ben a prop. I no hi ha altra

manera millor de fer-ho que començant per l’inici, examinant la creació del mite en les obres en

prosa iniciàtiques de l’escriptor, és a dir, les obres que es troben recollides en el volum Memòria de

Riella (1974) - Temps d’estrena (1959), Els infants de Riella (1965), La gent i el vent (1969) i L’arrel

de panical (1974)-.

En la primera part d’aquest treball s’analitzaran les dues-centes vint-i-cinc narracions que

conformen la tetralogia. L’objectiu de l’anàlisi és fer una aproximació a la creació del mite de Riella.

En el segon capítol, després d’haver examinat amb atenció els relats del volum, es proposa

una ruta literària per Agramunt1 - << A un pas de Riella>>- en què, paral·lelament, es parla de l’obra

i de la vida de l’apotecari lletraferit - un vida detalladament relatada en la seva primera producció,

Temps d’estrena-.

1 Agramunt és la vila mitificada, Riella, en l’obra de Guillem Viladot.
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Caminar pels espais de la literatura és una activitat multidisciplinària, ens ajuda a preservar i

difondre el patrimoni cultural des d’un punt de vista històric, literari, artístic i social. La ruta literària

permet “afrontar” la literatura d’una manera més dinàmica i eficaç i aproximar, el lector, a l’autor i

els seus indrets.

De ben segur, al conjunt de l’obra literària de Guillem Viladot li falta un estudi profund i

acurat, amb aquest Treball Final de Grau, s’esperar obrir la porta a tot un paradís literari que encara

resta clos i revificar aquells relats que un dia va escriure.
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1. INTRODUCCIÓ AL MITE DE RIELLA

D’entre les creacions literàries de Guillem Viladot, en cal destacar la construcció del mite de Riella,

l’espai on s’emmarquen algunes de les seves produccions - ja siguin obres publicades o articles en

premsa-. Aquest paratge concebut per Viladot està inspirat en la realitat més propera de l’autor, la

seva vila natal i on visqué una colla d’anys:

“ [...] les meves primeres obres es referien a [...] Agramunt. Aquesta realitat, però,

era massa evident i calia transportar-la a categoria de mite, o sigui de ficció

al·legòrica”2

L’escriptor agramuntí crea a partir dels seus records d’infantesa el mite literari de Riella, a

l’estil de Sinera -mitificació d’Arenys- de Salvador Espriu o Vilaniu -referint-se a Valls- de Narcís

Oller. En l’article “Les raons de l’escriptor” publicat a la revista Sió, Guillem Viladot explica per què

ha creat el mite i què significa per a ell:

“ El paisatge d’Agramunt, les places d’Agramunt, [...] la gent i el vent

d’Agramunt són els elements que, quan s’han interioritzat pregonament, fruiten

amb joia dins nostre i generen la necessitat de compartir-ne el gaudi. [...] Riella és

l’Agramunt idealitzat i patit, és el poble proper i remot, és la col·lectivitat viva

que serva la meva història.”3

És, per tant, que cal fer una lectura molt acurada de les obres de Viladot, perquè en les seves

narracions hi podem trobar el lloc comú de la humanitat.

El mot <<Riella>> prové d’una “mala lectura” d’un poble del Montseny anomenat Riells, el

mateix Viladot ho afirma en l’entrevista amb el seu amic Lluís Pons. En aquest petit municipi situat

a l’actual comarca de la Selva se celebrà l’any 1954 la “Festa poètica pro abadia de Sant Martí de

Riells del Montseny” en què es retia homenatge a Jacint Verdaguer. Aquest acte catalanista va ser

autoritzat gràcies a la col·laboració de mossèn Pere Ribot, que va fer palesa la religiositat de l’aplec.

Entre els centenars d’assistents a la concentració en destaquen prohoms com: Carles Riba, Joan

Triadú, Marià Manent, Joan Fuster, Jordi Sarsanedas, Ferran Soldevila i Serrahima…La festa, però,

3 Guillem VILADOT, “Les raons de l’escriptor”, Sió (octubre 1992): 6-8.

2 Lluís PONS. “Una conversa entre Lluís Pons i Guillem Viladot”. Agramunt: catàleg de Lo Pardal, Casa de la Poesia
Visual.
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només se celebrà l’any 1954, ja que les autoritats en negaren la repetició a causa del caràcter

catalanista de la celebració.4

El fet que en la població d’on se’n deriva el topònim es festegés i es produís literatura catalana fa

pensar que l’elecció de Guillem Viladot no fou arbitrària, sinó que escollí alterar el nom d’una

població rural que s’havia convertit en la llar de la catalanitat. La ruralitat d’ambdós poble - Riells i

Agramunt- i el sentiment catalanista, potser foren alguns dels motius pels quals elegí anomenar

<<Riella>> a la seva vila fictícia.

És en l’opera prima de Guillem Viladot, Temps d’estrena publicada al 1959, on es presenta

Riella - concretament, en el recull poètic Hem deixat Riella, no obstant anys després Temps d’estrena

formarà part del volum dedicat a la mítica vila-. L’obra és dividida en quatre blocs, el primer dels

quals, escrit en prosa, duu el mateix títol que el volum i s’hi aplega una sèrie de relats que recorden la

infantesa de l’escriptor, podríem dir que es tracta d’un conjunt de relats autobiogràfics. La resta són

composicions poètiques Hem deixat Riella (1956), Setissis (1957-1958) i Ketubim (1959). És en el

primer recull d’aquestes poesies, on apareix per primera vegada <<Riella>>, els versos de tendència

“romàntico-simbolista”5 mostren les inquietuds d’un poeta madur en temps de postguerra. En aquest

grapat de poemes, Riella percebuda com un poble arcaic i és confrontada amb el mar, símbol de

progrés i vivesa.6

L’any 1965 es publica l’obra Els infants de Riella una sèrie de relats que versen sobre un

nombrós grup de criatures de la mítica vila de Riella - “pobres i rics, sans i malalts, algun esguerrat i

algun altre curt de gambals”7. Viladot forma un mosaic dels menuts del poble i de la infantesa, en

general.

Un any més tard, l’escriptor i poeta va rebre el premi Víctor Català per la seva obra La gent i

el vent, escrita l’any 1965 i publicada l’any 1967, on presenta diversos personatges de la vila. Els

protagonistes de les narracions, no són infants, sinó gent adulta i la seva principal intenció és

“reflectir un ventall de gent de per aquí (que s’ha perdut bastant) amb un rerefons de vivències

reals.”8

Posteriorment, es publica La cendra (1972), opus magnum per excel·lència de l’escriptor, el

marc espacial de l’obra és Agramunt, tot i que no es fa explícit en cap moment, no obstant caldria

incloure també aquesta obra en el cicle de la mítica Riella.

8 Joan PUIG RIBERA.“Guillem Viladot, farmacèutic d’ofici, poeta de vocació”, Sió (octubre 1992): 16-24

7 Isidor CÒNSUL. “Notes sobre la narrativa de Guillem Viladot” URC. Monografies literàries de Ponent (tardor-hivern
1990): 73-76

6 op.cit.

5 Jaume PONT. “El somni del paradís perdut”. dins El corrent G.V: L’obra poètica de Guillem Viladot. Barcelona: P.P.U.,
(1998): 25-32

4 Per a més informació es pot consultar l’article de Josep Clara “L’aplec catalanista de Riells del Montseny (1954), vist
des del Govern Civil”.
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Dos anys més tard, l’editorial Pòrtic edita un volum titulat Memòria de Riella (1974) que

inclou tres llibres ja publicats - Temps d’estrena (1959), Els infants de Riella (1965) i La gent i el

vent (1967)- i un d’inèdit - L’arrel de panical (escrit l’any 1967)-. A partir d’aquesta obra s’estudiarà,

en aquest treball, la creació del mite de Riella.

En altres obres com a Memorial de Na Nona (1983) una part de l’argument succeeix a la

mítica vila:

“Riella era la vila que tots volíem conéixer un dia o altre. Els seus teixits, els seus

mercats, els seus carros, els seus boters, la seva església, tenien fama arreu. Tothom

parlava de les fires de Riella i dels seus carnavals d’abans de la guerra fins i tot.” 9

La protagonista, Na Nona, es casa amb l’apotecari de Riella. En morir l’apotecari, deixa la

vila per sempre més i se’n va a ciutat on haurà de matar a Josep Pla.

A totes aquestes obres publicades, cal afegir-hi el feix d’articles10 que Guillem Viladot dedica

a Riella, alguns d’aquests els podem trobar compilats i publicats, com són Itineraris Interiors (1992),

articles extrets de la revista Sió, en què tot passejant de nit pels carrers de la vila, evoca els temps

passats i reflexiona sobre el present.

Pòstumament, es va publicar Ultramemòries i altres relats (2008) que també es un recull

d’articles publicats a la revista local. En aquest darrer volum s’hi apleguen tres seccions diferents, en

primer lloc s’hi troba “Ultramemòries” (gener 1997- gener 2001), recull prosístic a l’estil de Temps

d’estrena - alguns relats són semblants, però en “Ultramemòries” s’incrementa la informació-. En el

cas del bloc “Ultramemòries”, en cap moment l’autor fa referència a Riella, no obstant, sí que hi ha

al·lusions a Agramunt. En segon lloc, hi apareix la secció que va anomenar “Històries de vora la

finestra” (març del 1992 - octubre de 1994) en què seguint l’estil d’obres anteriors, narra fets de la

vida de personatges de Riella - menciona la vila mítica en força ocasions-. Finalment, l’última secció,

que fou publicada per la revista agramuntina des de novembre de 1994 fins a desembre de 1995, duu

el títol “Vida de difunts”, en aquest cas no s’esmenta Riella, tot i que hi ha alguna referència a espais

concrets d’Agramunt.

Aquest conjunt de produccions basades en la mítica població conformen el cicle de Riella. Un

cicle que abraça des de les obres inicials fins les darreres publicacions de l’autor.

10 Les seccions que fan referència a Riella són les següents: “La gent i el vent” (de maig a desembre de 1964), “L’arrel de
panical” (de gener a desembre de 1967), “A la plaça” (d’agost de 1969 a març 1970), “Inventari de Riella” (de gener de
1977 a desembre de 1978), “Som a Riella” ( de gener 1979 a gener 2001).

9 Guillem VILADOT. Memorial de Na Nona. Barcelona: Llibres del Mall, (1983): 17
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2. LA CREACIÓ DEL MITE: MEMÒRIA DE RIELLA

L’obra Memòria de Riella11 (1974), com ja s’ha dit anteriorment, aplega quatre de les obres

iniciàtiques de Guillem Viladot - Temps d’estrena, Els infants de Riella, La gent i el vent i L’arrel de

panical-. Les quatre són conjunts de narracions curtes que tenen lloc a la mítica vila de Riella12. Tot i

que en algunes d’aquestes obres no s’al·ludeixi en cap moment a Riella, s’entén que pel fet de formar

part d’aquest volum -Viladot en dona el vistiplau- l’espai on s’esdevenen el conjunt de relats és

l’espai mític ja citat.

Les creacions han estat elaborades a partir del medi immediat de l’autor “el medi familiar, el

medi rural, el medi urbà....totes les vivències que m’han envoltat”13, les narracions, per tant, i atenent

les paraules del nostre apotecari, són fruit d’experiències viscudes pel propi autor o per persones

pròximes a ell, històries versemblants que volen ser “un tractat de la manera de comportar-se de la

gent ponentina”14 i no pas “un compendi de pintoresquisme rural” 15

Així doncs, MDR16 l’hauríem d’entendre com una tasca d’examen i descripció dels vilatans

d’Agramunt i un mostrari del panorama del moment. Un panorama que “s’emmarca en un poble de la

Catalunya interior i en una cronologia que abasta des dels anys anteriors a la guerra espanyola fins

ben avançada la llarga postguerra”.17

D’entre totes les obres reunides en aquest volum, per tal de fer-ne un estudi acurat, en

senyalarem, a continuació, el temps externa i intern, aquells espais dels relats que surten amb més

assiduïtat i els punts de vista narratius.

Temps d’estrena18 s’escriu entre els anys 1949 i 1952, mentre Guillem Viladot es troba malalt i, al llit,

inicia l’escriptura d’aquesta sèrie de relats autobiogràfics que van des del seu naixement, l’any 1922,

fins l’ingrés als Germans Maristes de Lleida19, l’any 1935.

El llocs més concorreguts per aquest infant són: la casa familiar, els espais exteriors -carrers, places,

camps, entorn…-, l’escola i l’església. La resta de localitzacions que apareixen en les narracions són

19 Aquest canvi significa l’allunyament de la família i la fi del temps d’estrena. L’obra Temps d’estrena, amb la narració,
“L’internat” tanca el cicle de la infantesa.

18Temps d’estrena és publicada per primera vegada l’any 1959, més tard l’any 1974 es torna a publicar dins el volum
Memòries de Riella. L’any 1986 apareix en Obra poètica I (1952-1965) i finalment, l’any 1991 surt publicada dins Poesia
Completa I (1952-1965). En aquest treball només s’ha tingut en compte l’edició de l’any 1974 perquè es creu que si
s’hagués fet la comparació entre edicions, el conjunt del TFG hauria excedit el límit de pàgines permès.

17Isidor CÒNSUL. “Notes sobre l’obra narrativa de Guillem Viladot” op. cit.
16A partir d’aquest moment, l’obra Memòria de Riella serà abreviada amb sigles.
15 Arxiu personal de Guillem Viladot. Fundació privada Lo Pardal
14 Arxiu personal de Guillem Viladot. Fundació privada Lo Pardal.
13 Joan PUIG RIBERA. “Guillem Viladot, farmacèutic d’ofici, poeta de vocació”, op. cit.

12 Fins avui, no s’ha trobat cap estudi dedicat a Riella, sí que hi ha però, articles i notes de premsa que s’endinsen una
mica en el mite. Aquest treball és iniciador, per tant cal ser analitzat tenint en compte que no hi ha cap estudi introductori
que permeti clarificar el mite de Riella.

11 Guillem VILADOT. Memòria de Riella. Barcelona: Pòrtic (Memòries i biografies,13), 1974.
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puntuals. Aquest conjunt de narracions presenten una focalització interna, la veu del narrador

coincideix amb la del protagonista. El grapat d’articles que Viladot va escriure a la revista Sió sota el

títol “Ultramemòries” guarden una gran semblança amb l’obra iniciàtica de l’escriptor

En relats d’ Els infants de Riella es desconeix el temps de producció de l’obra i en el cas del

temps intern no es pot delimitar amb exactitud - als voltants dels anys trenta, període immediatament

previ a la Guerra Civil20, exceptuant una narració.21 Els llocs més freqüentats pels infants d’aquestes

narracions són les seves respectives cases, els carrers de la vila, l’església i l’escola. En aquests

contes, les narracions no són focalitzades i el narrador esdevé un testimoni que no forma part del relat

-heterodiegètic-.

Si bé fins aquí hem vist un temps i uns personatges concrets - etapa preguerra i ambient

infantil-, en les obres que resten canvia radicalment el temps intern.

La gent i el vent fou escrita l’any 1965 i s’inspira en l’època de postguerra - concretament,

voltants dels seixanta- ens ho evidencien narracions com “La Cloty Trinzella”, “La Lupicina Sarment

Palet” o “En Macabeu Esclamall”. Els espai habituals dels protagonistes de les narracions són per

ordre de repetició l’església, la plaça, els carrers i les zones d’oci - bar, cinema i ball-. La veu

narradora en els relats no és focalitzada, el narrador és testimoni i omniscient.

L’arrel de panical va estar set anys guardada al calaix, finalment veié la llum l’any 1974. La

majoria de relats, ambientats en els anys seixanta, narren les peripècies dels migrants que viatjaren a

Catalunya provinents de terres castellanes. Les proses, però, no es situen únicament a Riella, sinó que

apareixen altres indrets, alguns amb topònims ficticis com Tancalaporta22 i Anelles i altres amb

referències reals - Corbins i la Universitat de Glasgow23, Menàrguens i Leytonstone24, Barcelona25.

Com en la resta de narracions, el narrador no participa en l’acció, però coneix tots els detalls dels

personatges i l’entramat.

En aquest treball es distingirà entre dos tipus de Rielles, aquesta determinació és la resposta a la

divergència temporal entre les dues primeres obres i les dues últimes que conformen el volum MDR,

aquesta frontera separa les obres inspirades en la preguerra on hi impera el clima infantil, de les obres

inspirades en la postguerra on l’escriptor utilitza un to més madur. Justament, aquest espai temporal

que resta buit en MDR, és a dir, el període de Guerra Civil, és la localització temporal de la novel·la

25 En la narració “La ciutat” de L’arrel de panical dins MDR p.546-547
24 En la narració “En Josep Manonelles i Prenafeta”de L’arrel de panical dins MDR p.479-484
23En la narració “L'Hèctor Solanes i Camats” de L’arrel de panical dins MDR p.534-545

22 Antigament, el terme de Tudela de Segre era conegut amb aquest nom. Tudela de Segre limita amb Agramunt, tot i que
no forma part del municipi.

21 Excepte la narració “L'Hilari Pinzell, L'Escolàstica Gratallops, L'Inill Salicrú…”de Els infants de Riella dins MDR
p.282-285 situada en els anys cinquanta.

20 Alguns exemples són dins MDR en l’obra Els infants de Riella, les narracions “En Silvi Tonot Cubelles”p.254-257 o
“La Meritxell Senyalet” p.271-273
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La cendra que si bé no és evident l’ús del mite, és innegable que l’escenari és Agramunt i el seu

entorn i els fets són a grans trets autobiogràfics.

La dualitat palesa en aquesta obra del 1974 no només s’ha fonamentat a partir de les

distincions temporals, sinó també a partir dels relats-retrats que conté. Per una banda les dues

primeres obres són integrades per narracions basades en el món infantil - des del relat en primera

persona de les vivències en l’etapa infantil fins a les narracions caricaturesques de criatures-, per

l’altra banda, en les dues últimes obres, els textos ja no parlen de jovenalla, sinó de gent que es troba

en l’etapa adulta.

En paraules manllevades d’Isidor Cònsul:

“Les dues-centes cinquanta narracions de la tetralogia Memòria de Riella serveixen per presentar, de

manera quantitativa i en sentit cronològic progressiu, els records, tipus diversos i fantasmes personals

que han anat habitant Riella i l’escriptor des del seu món d’infant fins als anys de la maduresa.”26

Del conjunt de relats, en cal destacar alguns que ens transporten a altres produccions literàries

de l’escriptor. “En Juli Metarric” presenta una història que guarda grans semblances amb el conte El

vell i l’ocell 27. “L’Arnèsia” té certa similitud amb Aril Avall28.

2.1 La primera Riella o el món de la infantesa.

Com ja s’ha mencionat amb anterioritat, la primera Riella és perfilada en les obres Temps d’estrena i

Els infants de Riella29 que al seu temps també són les primeres narracions de Guillem Viladot en

sortir publicades. Per tant, han de ser tractades tant per la importància de la instauració i creació del

mite com per l'interès pel fet d’ésser unes produccions inaguradores i iniciàtiques30.

L’obra que enceta el volum fou escrita mentre l’autor tenia una pleuritis31, malaltia que,

segons Guillem Viladot, crea hipersensibilitat i justifica així el to melangiós de les narracions:

31 Joan PUIG RIBERA. “Guillem Viladot, farmacèutic d’ofici, poeta de vocació”, op. cit.
30 La primera narració de Temps d’estrena “El naixement” sembla que podria voler explicar l’inici en la tasca d’escriptor.

29 Els infants de Riella es publica per primer cop l’any 1965. L’any 1974 torna a sortir publicat dins MDR. Per tal de
completar el treball seria interessant fer un estudi comparatiu de les dues edicions.

28 Guillem VILADOT. Aril Avall. Barcelona: Alfaguara, 1966.
27 Guillem VILADOT. El vell i l’ocell. Barcelona: La Galera, 1982.
26 Isidor CÒNSUL. “Notes sobre l’obra narrativa de Guillem Viladot”. op. cit.
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“La malaltia volcà damunt de l’escriptura un deix penós. [...] I faig esment que la meva infantesa de

fet fou tan alegre, il·lusionada i feliç com la de tots els meus amics.” 32

De fet, en els relats de Temps d’estrena, no sembla que s’hi trobi l’afany de recuperar el

paradís perdut, de la infantesa, sinó més aviat el contrari. L’autor relata, sobretot, episodis aspres i se

serveix del medi - la natura i els animals - per a paliar la tristor i fer més acompanyada la solitud del

protagonista. D’un to similar són les narracions d’Els infants de Riella on també es mostra la cara

més punyent de la vida.

El mite de Riella, en la seva primera fase, organitza un món dividit en dos espais que prenen

certa dimensió simbòlica:

❏ La casa o indret on apareix per primera vegada l’autoritarisme.

En aquest recinte tancat l’infant es troba amb l’adult, es copsa l’oposició dels dos mons. La

llibertat de l’infant que totalment anihilada.

Dins Temps d’estrena, els encontres amb el pare són recurrents, l’adult imposa el principi d’autoritat i

es mostra “la imatge potestativa del pare” (Pont, 16) una temàtica emprada en altres produccions de

l’autor. La mare, en força ocasions, també es manté hostil amb l’infant. En paraules del protagonista:

“Sempre hi havia un motiu pel qual se’m podia renyar, un motiu nat d’aquesta distància que, en aquell

temps, hi havia entre l’adult i l’infant, com si el món de l’infant fos un món sense cap dret.”33

Les esbroncades són contínues en l’ambient familiar de casa, algunes narracions que

serveixen d’exemple són “La font de la teula”,“L’ós”, “La primera comunió”, “El suïcida” o “El

senyor Marianet”.

En les narracions d’Els infants de Riella, el medi casolà també fa palesa la divergència entre

els dos mons, però fa èmfasis en les dissortades vides dels protagonistes de cada relat que en alguns

casos són víctimes de violència intrafamiliar - “Cristet Agamelló” o “Nel·la Riutort” en altres casos

són objecte de burla o menysteniment - “Un nen manxol” , “En Ponzell Avall” o “En Quiel Aspenta

Lluciet”- i fins i tot en una narració l’infant és abusat sexualment - “En Xavi Tahull” .

Freqüentment, es mostra en els relats el distanciament que implanten els pares amb l’infant:

33 En la narració “Niu de Rialles”de Temps d’estrena dins MDR p.99

32 Guillem VILADOT. “I: El naixement” Ultramemòries i altres relats. Joan Puig i Ribera. Lleida: Edicions de la
Universitat de Lleida, (2008): 67-68
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“ I la mare, en veure’m plorar arribant de cal Ramon barber, no feia res per a allunyar de mi aquella

pena” (Narració “El cap pelat” a Els Infants de Riella p.108 )

O com en la narració “En Mamert” un nen concebut únicament per un benefici econòmic que fins la

família  “sentia pel noi un lligam remotíssim”.

La casa representa l’espai hostil on l’infant perd la llibertat, on l’adult s’imposa per sobre

d’ell.

❏ Els carrers i places del poble o l’espai de llibertat i de la solitud

L’espai obert del poble també és un escenari repetit en les narracions d’aquestes dues obres.

Per una banda, el carrer és l’indret de trobada amb la resta de nens, el moment de joc. En Temps

d’estrena, però l’infant rarament participa en els jocs i s’exposa, sobretot, la solitud del

nen-protagonista:

“Es feien colles. Però jo gairebé sempre anava sol.” (Narració “El berenar” a Temps

d’estrena p.45)

“Anant pel poble, la solitud era moltes vegades la meva única companyia.” (Narració

“Solitud” a Temps d’estrena p.62)

“Jo, una vegada més, des del meu alé contingut, em trobava isolat enmig de tanta companyia”

(Narració “El tabac” a Temps d’estrena p.79)

La resta de criatures contribueixen a l’aïllament d’aquest infant, alguns exemples són les

següents narracions de Temps d’estrena: “L’escut” o “La sort” en la primera narració no el deixen

jugar i en la segona l’acusen de trampós. Potser és aquest xoc amb “l’altre” el motiu que porta al

protagonista a adonar-se de la naturalesa que l’envolta i a connectar tant amb ella:

“I volent fugir de mi mateix em llançava a les flors, als ocells, al vent...I les flors, els ocells i

el vent em donaven un amor que jo hauria volgut sentir venir cap a mi des de tot els nens del

poble” (Narració “Egoisme” a Temps d’estrena p.83)

Els relats d’Els infants de Riella fan un retrat d’aquells nens que volten pel carrer: el trapella

amb un fatídic destí - “En Briel Santasusagna” -, les nenes que passegen pels carrers tot mirant

aparadors - “La Naia Vilalluny i la Celsa Rípia”, el nen d’alta alcurnia privat de llibertat - “En Viliülf

Pardal”- el contador de rondalles - “En Juli Metarric”- o el nen que es troba la guardiola buida i el

pare ebri - “Sinissi Rupit” -.
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El carrer, les places són testimonis de la il·lusió dels infants - dins Temps d’estrena “L’ós” o

“El circ” -, d’una llibertat que desapareix en creuar el llindar de la porta de casa, on s’amaga la

veritable cara de cada família.

Així doncs, s’insisteix en la oposició del món dels infants i dels adults i les seves normes, no

només com a temàtica, sinó també s’expressa a partir de la distinció simbòlica de dos escenaris molt

recurrents, la casa que representa l’obediència de l’infant imposada pel dictador34de cada família,

una autoritat que no només es serveix amb la paraula sinó que, en alguns relats s’atreveix a agredir

les criatures i el carrer que simbolitza la llibertat del col·lectiu infantil, l’espai on cadascun d’ells crea

la seva figura.

L’aparició d’altres espais com l’església i l’escola poden voler simbolitzar la doctrina que imposen

aquestes dues institucions i ésser així un espai intermedi entre els contraris.

Dins la primera Riella s’han de distingir les dues obres que la conformen i destacar-ne les

diferències. Per una banda, Temps d’estrena és el recull més íntim de l’autor, les narracions descriuen

la infància de Viladot i són tendres i líriques amb una aportació sentimental i sensorial que ja no es

trobarà en cap altra obra del volum. L’escriptor entra en el món de la família i explica al lector com

és el seu ambient familiar - la figura autoritària del pare i la devoció de la mare-. Es presenta un

infant, innocent i confiat, allunyat de tot i de tothom que només pot establir un vincle emocional amb

la naturalesa que l’envolta.

Per altra banda, en Els Infants de Riella l’extensió dels relats és major, més d’una pàgina. Les

narracions presenten unes criatures que estan en procés de perdre la ingenuïtat, els estralls de la vida

els porten ja en un món d’adults. El conjunt de relats no presenta la innocència de l’infant, sinó més

aviat la part més ombrívola d’aquest.

Sembla que en Els infants de Riella s’introdueixi la temàtica de la crueltat de la vida, en segons quins

personatges, aquesta cruesa serà reproduïda àmpliament amb els relats de les dues últimes obres.

34 Podem trobar-hi aquí alguna evocació a la realitat històrica del moment en què s’escriuen els relats. Extrapolant, el
conjunt de la població havia d’obeir a certa autoritat
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2.2. La segona Riella o el món de la maduresa.

Amb les obres La gent i el vent35, premi Víctor Català36, i L’arrel de panical37 es dibuixa un Riella de

postguerra on el focus d’atenció són els adults i les seves vivències. Els personatges, que podrien ser

els mateixos infants de les primeres obres ja madurs, ofereixen una visió del tot dramàtica de la vida.

Els títols de les obres, del tot descriptius, equiparen, en primer lloc, la gent amb el vent que

coincideixen en l’extensa varietat38 - de persones i de tipologies de vents- i en la personalitat

d’ambdós depenent de les regions - el medi com a condicionant del caràcter dels humans, el tipus de

vent també varia d’acord amb les diferents zones del món-.

El títol del segon recull prosístic recorda la planta anomenada panical -Eryngium campestre-

que té la flor envoltada d’unes fulles espinoses i una arrel gran i resistent. Aquesta planta es troba

sobretot en paratges secs i en destaquen les seves propietats medicinals. En les narracions d’aquesta

obra hi apareixen personatges que s’arrelen fortament al territori -“Commemoració Sànchez i

Sànchez” - o d’altres que són aspres i punxents - “Filu Graella” - o algunes persones que tenen

propietats curatives - “Circumscisió Argadell” -.

En aquest darrer grup de relats, utilitza un to sorneguer, l’escriptor recorre en força ocasions a

l’absurditat, a la comicitat i a la fantasia. Els textos, tot i que ens mostren un ampli ventall de

personatges dissortats, descriuen amb humor aquelles peripècies, vivències o fatalitats dels

protagonistes. La jocositat, possiblement, és un mecanisme per destacar les tragèdies de la vida dels

protagonsites. Les línies d’aquestes dues obres ens parlen de problemes matrimonials, d’embarassos

inesperats, de minyones que es converteixen en senyores, d’infidelitats, de violència masclista, d’un

escriptor que parla amb l’infant que havia estat, de la visita a un poble de la Catalunya rural d’un

rector de Castella… i sempre amb un estil jocós. No obstant, en les narracions “no hi ha res de

divertiment; que ho vesteixi de titelleria no fa altre que reforçar el to moral.”39

Si bé, en les dues primeres obres es presentava el món dels infants, ara en aquest dos reculls

s’ofereix una visió del món dels adults, per tant el conjunt de la tetralogia també mostra l’oposició

entre aquestes dues franges d’edat.

39 Josep VALLVERDÚ. Pròleg a Memòria de Riella. Barcelona: Pòrtic, (1974): 5-23
38 D’entre aquesta tipologia hi podem trobar vent temibles, ferèstecs, d’altres més assossegats.

37 Es publica per primera vegada l’any 1974, però a Sió durant el 1967 hi aparegueren nou relats que formen part del
llibre.

36 Joan PUIG RIBERA. “Guillem Viladot, farmacèutic d’ofici, poeta de vocació” op cit. Viladot confessa en aquesta
entrevista: “crec que se’m va atorgar aquest guardó més perquè s’havia de premiar un escriptor de Ponent (perquè els de
la Catalunya Vella ja estaven massa premiats) que no pas per la vàlua intrínseca del llibre [...] difícil d’entendre per les
patums de voramar.”

35 A la revista Sió, l’any 1964, apareixen set relats que formaran part de l’obra.
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Un bon exemple d’aquest pas dels anys és el relat “L’Elipidi Cordill” a La gent i el vent, de

tall autobiogràfic, en què el protagonista, el dia del seu quaranta aniversari - el vint-i-dos d’abril-,

reflexiona sobre l’existència del temps:

“Tot continuava igual: la vida com a substància seguia el fil de sempre, sense que res

la pogués malmetre. [...] però des del seu interior ho trobava tot diferent [...]”

(Narració “L’Elipidi Cordill” a La gent i el vent p.352)

A trets generals, les dues obres volen descriure el comportament dels vilatans de Riella - una

població marginal- en l’avançada postguerra, és a dir, en el temps de ressorgiment de la societat i de

migracions interiors a Catalunya - èxode rural- i Espanya -els nouvinguts venen, majoritàriament, de

la meitat sud de la Península Ibèrica (Andalusia, Regió de Múrcia, Castella-La Manxa i

Extremadura).

Les dues obres que conformen aquesta Riella tenen dues temàtiques, pròximes, però no

iguals. Mentre en la primera obra el tema principal és les grans misèries de la condició humana, en la

segona el fil conductor és el fenomen migratori. En aquesta darrera les calamitats no són tan

destacades com en La gent i el vent.

Els espais més recurrents són les zones de reunió i d’oci - les places, les tavernes, la sala de

ball, l’església…-, els llocs de treball o les cases, així doncs es teixeix un cercle del tot realistic i

quotidià - de casa a la feina, de la feina al bar, del bar a casa, exceptuant els dies festius. Per tant, els

personatges són dels tot corrents, no obstant de tots se’n destaca certa singularitat. L’assiduïtat en

escenaris com la plaça o l’església fan aflorar el sentiment de pertinença a un col·lectiu, el poble, que

ha de progressar amb l’aportació de tots els seus veïns i deixa constància del panorama social dels

anys 60.

Un tret característic d’aquest relats és l’aparició de personatges immigrants, ja en la primera

de les obres, La gent i el vent, es presentava a Commemoració Sànchez i Sànchez o Suplici Megrález

dues dones provinents de Castella que serveixen en dues cases de Riella i acaben casades amb el

senyor. El protagonisme en L’arrel de panical, se l’emporten, en gran part, els “castellans” i se’n

descriu, a grans trets, el seu comportament: des del moment en què veuen créixer el seu poder

adquisitiu - “El billet de mil”, “Vacances pagades”40, “Les deu mil pessetes” i “El sol” - fins el record

40 En aquest no es tracta ben bé l’augment de capital, sinó els drets dels treballadors
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de la seva terra llunyana - “La visita pastoral del rector” també en “Les deu mil pessetes” o “La

servitud”.

Cal destacar la distribució del primer llibre La gent i el vent, dividit en cinc parts. Cadascuna

d’aquestes parts és separada per una narració més extensa que es distancia de la temàtica grupal, ja

que aquests sis relats - “Cancell”, “Primer replà”, “Segon replà”, “Tercer replà”, “Quart replà” i

“Celobert”- organitzen l’obra com en un bloc de pisos, per plantes.

Finalment, en el parell d’obres que tanquen la tetralogia hi apareixen personatges que ja s’han

vist en els dos llibres anteriors, en concret són - mossèn Colau41, don Ot42 i en Tofolet43-.

2.3 Les dues “Rielles”

Guillem Viladot crea el mite de Riella amb el propòsit de parlar de la seva vila natal, elevar-la i

distanciar-la de la realitat. El distanciament no només és gràcies al topònim fictici - Riella-, sinó que

utilitza també altres recursos com l’ús d’antropònims inventats44 - sistema present en tota la seva obra

-.

De l’anàlisi que hem fet de l’obra MDR en podem deduir que el mite de Riella conté elements

que simbolitzen el panorama del moment narrat i algunes obsessions de l’autor.

El primer grup d’obres és format per unes narracions més sensibles i properes a l’autor.

L’escriptor presenta, en aquest dos reculls, una de les seves obsessions les divergències entre pares i

fills - no només en l’etapa infantil- o l’autoritat que aquest darrer té sobre el menor -per exemple, la

imposició de la professió45-. Tant Temps d’estrena com Els infants de Riella insisteixen sobre aquest

punt - l’oposició entre els dos mons- i les escenes s’emmarquen en dos escenaris: la casa que

simbolitza l’enderrocament de la llibertat de la criatura, un món bastit a partir de normes i càstigs, i

el carrer que és el lloc on el nen esdevé lliure i autèntic, un indret sense obligacions on es troben la

màgia i la fantasia.

El segon grup d’obres consta d’unes narracions més iròniques, ironia que contrasta amb les

misèries que es relaten, que representen el retrat-relat dels veïns d’una població rural. En aquest

recull, es representa el panorama de la societat catalana rural de postguerra amb uns personatges

45 Joan PUIG RIBERA. “Guillem Viladot, farmacèutic d’ofici, poeta de vocació” op.cit. En aquesta entrevista, Viladot
confessa que no volia estudiar farmàcia.

44 Si es vol consultar estudis dedicats als antropònims: Mercè Biosca i Roser Ripollés: “A l’entorn dels noms, cognoms i
renoms de Els infants de Riella.” o “L’origen i els trets dialectals dels antropònims de La gent i el vent” o Enric
Moreu-Rey “El nom propi en la narrativa de Guillem Viladot”. Tots tres dins el Butlletí interior de la societat
d'onomàstica.

43 Apareix en “L’Angeleta Tramuntana” a La gent i el vent p.328-335
42 Apareix en “En Catuli Cullereta” a La gent i el vent p.388-391
41 Apareix en la narració “La Suplici Megrález” a La gent i el vent p.298
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condicionats pel medi i avesats a la desgràcia i la tragèdia. Als relats però, no hi falta mai una dosi de

fantasia o d’humor, un bon exemple en són els noms que empra per a anomenar els personatges,

noms del tot irònics. Si bé en la primera Riella els antropònims són força estranys, creacions de

l’autor, en la segona Riella els noms esdevenen la culminació de la creació dels protagonistes -

alguns noms són utilitzats per fer mofa del personatge-.

Finalment, aquest grup de relats crea un panorama de la societat catalana del segle XX i,

sobretot, del món de la ruralia.

19



3. RUTA LITERÀRIA: <<A UN PAS DE RIELLA>>

Guillem Viladot s’inspira en Agramunt per a crear el mite de Riella, una població fruit de la

imaginació de l’escriptor que té moltes semblances amb la vila natal de l’apotecari. La població

mítica és emprada en diverses obres, prèviament s’ha parlat del “cicle de Riella”.

A continuació, es proposa una ruta literària per les “Rielles”46 que apareixen en les narracions

de MDR47. La connexió entre l’obra i la vida de Viladot permet fer una ruta que alterni la biografia de

l’autor i les aportacions literàries.

Prèviament a la confecció d’aquesta ruta, la Fundació Privada Lo Pardal, juntament amb la

Generalitat de Catalunya, l'Institut d’Estudis Ilerdencs, el Consell Comarcal de l’Urgell i

l’Ajuntament d’Agramunt, van proposar un recorregut per la població natal de Viladot a partir dels

textos de Itineraris Interiors. La ruta, amb el nom “Itineraris Viladot”consta de 13 punts i 17

fragments en què l’autor parla de cert lloc de la vila. Alguns dels punts de la ruta “Itineraris Viladot”

coincideixen amb el trajecte que es proposa en aquest treball.

La ruta per Riella ha estat elaborada per a fer-la a peu48, és oberta a qualsevol tipus de públic -

veïnat, escoles, instituts, lletraferits, turistes…- i per a totes les edats. La durada del trajecte és, més o

menys, d’una hora, tot i que la caminada no arriba al quilòmetre i mig.

La ruta consta de 10 punts:

- Casa natal: Carrer Sió, 24

- Les monges: Av. Àngel Guimerà, 1

- Los Hermanos: Raval de Puigverd, 2

- Plaça del Mercadal

- Plaça de l’Església

- Església Santa Maria d’Agramunt

- Plaça del Mercat

- L’última casa: Carrer Sió, 26

- Lo Pardal: Plaça Pare Gras

- Ca l’Isidori

48 En l’últim punt s’aconsella l’ús d’un vehicle, ja que la distància entre Agramunt i Ca l’Isidori és de 4km.

47S’ha escollit treballar únicament amb aquest volum per tal de crear una ruta per la Riella iniciàtica de Guillem Viladot,
des d’un punt de vista creatiu i vital. El fet que en la novel·la La cendra no es faci referència en cap moment a Riella, ha
estat motiu suficient per a no introduir-la en la ruta, si bé seria molt interessant crear un itinerari pels escenaris de la
novel·la.

46 En la ruta no es fa la distinció entre “Rielles”, ja que es creu que embolicaria el públic.
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Finalment, es presenta el mapa del recorregut que s’ha de fer per a dur a terme la ruta literària.

Mapa de la ruta proposada.

3.1 Criteris formals de la ruta

Els punts de la ruta s’han creat a partir del model establert en les rutes literàries de la Càtedra Màrius

Torres, cada parada consta de cinc apartats49:

Ruta50: S’explica el recorregut que cal seguir per anar d’un punt a l’altre, es descriu l’indret.

Context: On s’explica la vinculació del punt amb la vida i l’obra de Guillem Viladot.

Multimèdia: Normalment, en aquest apartat hi ha les cançons que l’autor recorda en passejar

per cada punt en el llibre Itineraris Interiors. En algunes ocasions, també s’hi pot trobar

vídeos que facin referència al punt indicat.

Àlbum: S’hi pot trobar imatges de Guillem Viladot o de l’Agramunt pretèrit. Totes les

imatges d’aquesta ruta són de l’Arxiu de la Revista Sió.

Enllaços: Pàgines web d'interès.

En cada punt del trajecte s’ha de fer una parada per tal de llegir els textos proposats que estan

estretament lligats a l’indret.

Els textos han estat escollit a partir d’una anàlisi profunda, els relats proposats són aquells que

mostren més exhaustivament  l’estreta unió entre el text o l’autor i el punt referit.

50 Abans de la ruta sempre hi ha una fotografia del lloc que s’ha de visitar
49 Hi ha punt en què, a causa de la manca de materials, s’ha eliminat algun apartat.
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3.2 Localització dels textos

Tot seguit es mostra un buidatge de totes les localitzacions que s’han pogut trobar en les narracions

de les obres de Guillem Viladot. 51 Les narracions de MDR són força localitzables: normalment es fa

explícit un topònim o es pot deduir la localització. Per tal d’analitzar en profunditat els escenaris més

freqüents en els relats de MDR, s’ha fet un esquema detallat de l’indret on s’emmarca cada

composició.

Temps d’estrena dins Memòries de Riella.

p. 29 “El naixement” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.29 “El bateig” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

p.30 “El germanet” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

p.31 “L'hivern” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

p.32 “L'ametller florit” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

Carrers del poble

p.33 “Les primeres oracions” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

p.34 “El besamans” Agramunt. Escola Immaculada Concepció:

Av. Àngel Guimerà, 1

p.34 “L'hora de sopar” Preixens. Masia el Sot

p.35 “El nen del cap Gros” Agramunt. Carrer d’Estudi Major

p.36 “La rondalla” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.37 “La font de la teula” Preixens. Masia el Sot

p.38 “L'home de Claravalls” Agramunt. Carrers del poble.

p.39 “La germana Pina” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.40 “La purga” Agramunt: Casa natal: Carrer Sió, 24

p.41 “L'ós” Agramunt. Carrers del poble.

p.42 “El renec” Agramunt. Era del Mas Vell: Plaça Mercadal,15

p.42 “Els lliris” Agramunt. Carrers

p.43 “Senyor rector” Agramunt. Església de Santa Maria d’Agramunt

p.44 “La puput” Agramunt. Balcó de la casa natal: Carrer Sió,24

Plaça de l’església.

51La presentació de la informació no és del tot clarificadora, no obstant no es volia excedir el límit de pàgines recomanat.
Aquest és el mètode seguit per extreure informació del volum.
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p.45 “El berenar” Agramunt. Des de l’escola fins a casa natal.

Plaça del poble.

p.46 “Els reis” Agramunt. Pati de l’escola: Av. Àngel Guimerà,1

Casa natal:  Carrer Sió, 24

p.47 “Els fruits tardorencs” Agramunt. El poble i l’entorn d’Agramunt.

p.48 “El met” Agramunt. La Barretina: Carrer de la Barretina, 2

Carrers del poble

p.49 “La malaltia” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.49 “Pa de pardal” Agramunt. Escola Immaculada Concepció.

Av. Àngel Guimerà, 1

p.50 “Els estiuejants” Agramunt.

p.50 “L'orfe” Agramunt. Plaça de l’església.

p.51 “El plamó” Agramunt. Església de Santa Maria d’Agramunt.

p.52 “Les herbes” Agramunt. Poble i entorn d’Agramunt.

p.55 “La primera comunió” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

Església Santa Maria d’Agramunt.

p.55 “El canvi d'estació” Agramunt. Escola Germans. Raval de Puigverd.

p.56 “L'evangelista” Agramunt. Carrers del poble.

p.57 “El mestre” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana

Raval de Puigverd.

p.57 “L'abellerol” Agramunt. Carrers del poble.

p.59 “El suïcida” Agramunt. Carrers del poble

Casa natal: Carrer Sió, 24

p.60 “En Crich” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana

Raval de Puigverd, 2

p.61 “Les todes” Agramunt. De la Plaça de l’Església fins a casa.

p.62 “Solitud” Agramunt.

p.63 “Viva la llibertat” Agramunt. Plaça de l’Església

Casa natal: Carrer Sió, 24

p.65 “La mort” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana

Raval de Puigverd, 2

p.66 “La festa de l'arbre” Agramunt. Passeig Josep Brufau.

Actual Plaça del Torronaire.
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p.67 “Els focs de Sant Joan Agramunt. Places i carrers del poble

p.68 “El senyor Marianet” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana

. Raval de Puigverd, 2

p.70 “El toc de morts” Agramunt. Plaça de l’Església.

p.71 “Els jocs” Agramunt

p.72 “La faula” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana.

Raval de Puigverd, 2

p.73 “El circ” Agramunt

p.74 “El castell” Agramunt. Castell d’Agramunt: Tossal del Castell

p.75 “L'estilogràfica” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana.

Raval de Puigverd, 2

p.77 “La mosca” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana.

Raval de Puigverd,2

p.79 “El vermut” Agramunt. La Barretina: Carrer de la Barretina, 1

El Saloon: Plaça Mercadal, 1

p.80 “Els ocells d'hivern” Agramunt.

p.81 “En Ton morí al camp” Agramunt. Masia Ca l’Isidori

p.82 “Egoisme” Agramunt.

p.83 “La Gralla” Agramunt. Masia Ca l’Isidori

p.84 “La solfa” Agramunt. Plaça del Mercadal

p.85 “L'escut” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana.

Raval de Puigverd, 2

p.86 “Pilotes que van i venen” Agramunt. Plaça del Mercadal

p.87 “El pa d'àngel” Agramunt. Escola Immaculada Concepció.

Av. Àngel Guimerà, 1

p.87 “La guineu” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

p.88 “Tots sants” Agramunt. Cementiri: Partida Camí Puelles,9

p.90 “La pluja d'estels” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió,24

p.91 “La serra florida” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.92 “La república” Agramunt. Plaça de l’Església.

p.93 “Llapis nou” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

Escola Germandat de la Doctrina Cristiana.

Raval de Puigverd, 2

p.94 “Conferència atea” Agramunt. La Barretina: Carrer de la Barretina, 1
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p.95 “La sort” Agramunt. Escola Germandat de la Doctrina Cristiana.

Raval de Puigverd, 2

p.96 “Els primers freds” Agramunt.

p.97 “L'enterrament” Agramunt. Carrer Sant Joan

p.98 “Niu de rialles” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.99 “L'alè de les cases” Agramunt.

p.102 “Neu vora el foc” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.102 “Estrena de la nit” Agramunt. Masia Ca l’Isidori

p.103 “En Xurroviu” Agramunt. Pont Vell

p.104 “Quimetaaa...!” Agramunt.

p.107 “El cap pelat” Agramunt. Barberia Cal Ramon: Carrer Sió, 12

p.108 “Sota el cel de la masia” Agramunt. Masia Ca l’Isidori

p.108 “<<El radere>>” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.111 “El rellotge” Agramunt. Pati de l’Escola Germandat de la Doctrina

Cristiana. Raval de Puigverd, 2

Plaça de l’església

p.114 “La migdiada” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.115 “L'encenedor de l'oncle” Agramunt. Casa natal: Carrer Sió, 24

p.118 “El josep del caragols” Agramunt.

p.118 “El sermó de Quaresma” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt

p.120 “L'internat” Lleida

Els infants de Riella dins Memòria de Riella.

p.125 “En Samsó Romieu” Agramunt. La Manduca Occidental

p.137 “Un nen manxol” Agramunt. Carrers

p.146 “En Briel Santasusagna” Agramunt. Plaça de l’església.

p.149 “En Sinissi Rupit” Agramunt. Escola nacional: Plaça del Mercat

p.151 “En Pepió Daurell” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt

p.154 “En Quirze Orellana Trolac” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat

p.161 “En Minigildet Omellons” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat

p.176 “En Rial Petanàs” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt.

p.191 “En Juli Metarric” Agramunt. Plaça de l’església
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p.198 “En Niciet Fironja” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat.

p.205 “En Brauli Juill” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt.

p.209 “En Xavi Tahull” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt

p.219 “En Protasi Gratamoll” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt

p.222 “L'Ibert Gonzàlez Anill” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat

p.237 “En Nossor Doblafulla” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat

Església Santa Maria d’Agramunt.

p.240 “En Larió Rovissa i En Cedoni Sistell” Agramunt. Plaça de l’Església

Carrer Sant Joan

p.247 “L'Abeleta Panical” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt.

p.254 “En Silvi Tonot Cubelles” Agramunt. Barberia Cal Ramon: Carrer Sió,12

p.276 “En Zoill Panellet” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt

p.285 “En Remí Refum” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat

p.288 “En Cisquet Garlich” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del Mercat

La gent i el vent dins Memòria de Riella

p.298 “La Suplici Megrález” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt.

p.302 “L'aristi Mamel·lo” França. Canal de Mànega

p.304 “La Nerona Escletxa” Agramunt. Sala de cinema: Plaça mercadal.

p.312 “Lo Cabalé'l Boliana” Agramunt. Plaça de l’Església

p.320 “El senyor Auri Venzill” Agramunt. Escola Nacional: Plaça del mercat

p.337 “Lo paella” Agramunt. Plaça Mercadal

p.345 “L'andreua macarulla” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt.

p.350 “Miss Rostoll” Agramunt. Plaça mercadal

p.324 “En Macabeu Esclamall” Agramunt. Plaça de l’Església

p.358 “L'Arcadi Astrip” Agramunt. Café

p.361 “Lo Peret del Cagado” Agramunt. Barberia Cal Ramon: Carrer Sió,12

p.408 “La Perla Caldéu” Agramunt. Plaça de l’Església.

p.409 “La Bepeta de cal Vaquibou” Agramunt. Plaça de l’Església.

p.411 “Lo Jaumet dels Tres Bolets” Agramunt. Cementiri: Partida Camí de les Puelles,9

p.431 “En Lao Gramatge Ventall” Barcelona
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L’arrel de panical dins Memòria de Riella

p.450 “La missa en castellà” Agramunt. Església de Santa Maria d’Agramunt

p.454 “Els Grallet” Agramunt. Ajuntament: Plaça de l’Església.

p.479 “En Josep Manonelles i Prenafeta”  Menàrguens

p.487 “En Carmeto Sotacristos” Tancalaporta52

p.524 “En Samuelet Turnedor” Barcelona

p.529 “La visita pastoral del rector” Anelles53

p.534 “L'Hèctor Solanes i Camats” Corbins

Universitat de Glasgow

p.546 “La ciutat” Barcelona

p.548 “En tio Geniva” Agramunt. Plaça de l’Església

Carrer de Sant Joan

p.557 “Reunió de formació” Agramunt. Església Santa Maria d’Agramunt

p.547 “El poll” Agramunt. Plaça del Mercadal

p.593 “En Romà Sisella” Agramunt. Plaça del Mercadal

53 Topònim inventat
52 Possiblement, es refereix al municipi de Tudela de Segre

27



3.3. << A un pas de Riella>>: ruta literària
Tot seguit es presenta la proposta de ruta literària a Agramunt. S’espera que en un futur es

complementi la ruta o se’n faci d’altres.

1. Casa Natal ( Carrer Sió, 24)

Casa natal de l’escriptor

Ruta:

La ruta literària <<A un pas de Riella>> s’inicia en l’indret on comença la vida del polifacètic

agramuntí, la seva casa natal.

Un cop s’hagi arribat a la vila d’Agramunt, ens endinsarem pel casc antic de la

població i ens dirigirem al carrer Sió, número 24, on encara s’hi pot veure la façana del que

havia estat una sucursal bancària. Fou en la segona planta d’aquest edifici on un 26 d’abril de

1922, Paula Puig donava a llum Guillem Viladot i Puig, el tercer fill supervivent i l’hereu de

la nissaga.

La família Viladot-Puig visqué en aquest edifici fins l’any 1938.

Context:

“Jo vaig néixer un dia de primavera sense adonar-me’n gens”54. Aquest naixement “succeïa a

Agramunt, a la ribera del Sió, subcomarca de l’Urgell, al Ponent Català.”55

55 Guillem VILADOT. “Qui sóc i per què escric” op. cit.
54 Guillem VILADOT. “Qui sóc i per què escric”, Crònica d’Ensenyament (octubre 1992): 4-5.
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Guillem Viladot i Puig (1922-1999) va néixer en el si d’un família d’apotecaris lletraferits.

El pare, Joan Viladot i Puig nascut el 1896, es va llicenciar en Farmàcia i va destacar en

aquesta professió, però també fou conegut per la seva faceta d’escriptor, publicà diverses

obres i col·laborà en revistes: de caire científic - Lèrida farmacéutica, fundada per ell mateix

l’any 1921- i d’àmbit local - des de l’any 1964 fins els seus últims dies amb la revista Sió

amb la secció “De l’antigor”-.

De part de mare, era de bona casa, Paula Puig i Ball, provenia d’una família benestant gràcies

a l’extensa hisenda que posseien.

Guillem Viladot en parlava orgullós de les seves arrels i d’aquells avantpassats que havien

contribuït en l’afició literària:

“El besavi, l’avi i el pare consititueixen la raó genètica per la qual jo he esdevingut

escriptor. La raó familiar: [...] com si un fat determinés el que hem de ser i no una altra

cosa.”56

Fins l’any 1938, la vida d’en Guillem Viladot transcorria pels carrers d’aquest poblet de

Ponent on vivia amb els seus pares i els seus germans - Carme, Josefina i Jordi-. Aquestes

porxades que avui ens envolten van veure créixer l’infant Viladot i van ser testimonis del seu

dia a dia.

La casa, amb la família, és un escenari recurrent en les proses de Viladot, sobretot en l’obra

iniciàtica, Temps d’estrena o en els articles que conformen Ultramemòries i altres relats.

Aquest espai retorna a la infantesa a l’autor i en desvetlla aquells fantasmes interiors.

El dia 5 d’abril de 1938, Agramunt fou bombardejada per primera vegada. Sortosament, la

família es trobava a la masia Ca l’Isidori, on passaren tota la guerra fratricida.

La població hagué de lamentar moltes víctimes i els bombarejos destruiren gran part del

poble. La casa de la família Viladot-Puig quedà greument damnificada.

Textos:

“Naixement” de Temps d’estrena (1959) dins MDR (1974) p.29

“El suïcida” de Temps d’estrena (1959) dins MDR (1974) p.58

“Niu de rialles” de Temps d’estrena (1959) dins MDR(1974) p.98

56 Guillem VILADOT. “Les raons de l’escriptor” op.cit.
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“Els Reis” de Temps d’estrena (1959) dins MDR (1974) p.46

“La malaltia” de Temps d’estrena (1959) dins MDR (1974) p.49

Multimèdia:

● Reportatge sobre els bombardejos a Agramunt.

https://www.youtube.com/watch?v=QFWBUmTZTSM

● Lectura del capítol “Carrer del Sió” dins Itineraris Interiors.

https://www.youtube.com/watch?v=4YoqKer2HzY

Àlbum:

Casa de la família Viladot destruïda Els germans Viladot (Josefina, un cosí, Guillem, Carme i Jordi)

Enllaços:

● Reportatge sobre els bombardejos a Agramunt.

http://www.revistasio.cat/sio529/reportatge.pdf
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2. Les Monges: Immaculada Concepció ( Carrer Àngel Guimerà, 1)

L’escola vista des del davant

Ruta:

Ens enfilarem carrer Sió amunt, en direcció a la plaça de l’Església. Tot passejant pels cobert

podem anar observant la vida comercial del poble d’Agramunt i, al cap de dalt del carrer, hi

trobarem un trull que deixa constància del temps passat. Aquest carrer i els seus establiments

són presentats en l’obra narrativa de l’escriptor.

Un cop haguem arribat a la punta del carrer, trobarem una cruïlla amb tres destinacions

diferents, escollirem el camí de la dreta -Travessia de l’Aspi- i continuarem pel carrer de la

Barretina - carrer on es trobava el bar d’esquerres del poble, lloc també mostrat en l’obra de

Viladot-.

Passats aquests carrers estrets i ombrívols, arribarem a la carretera del poble. Ens enfilarem

pel carrer Àngel Guimerà fins arribar a l’escola Mare de Déu dels Socors.

Context:

Guillem Viladot estudià al col·legi de la Immaculada Concepció fins als cinc anys, n’ha

deixat constància en la seva obra literària, no només en les narracions que apareixen a Temps

d’estrena o a Ultramemòries i altres relats, sinó també en la seva novel·la més aplaudida La

cendra - la Filo, la protagonista, estudia en aquesta mateixa escola, les Monges-.

L’apotecari i escriptor agramuntí recorda, sobretot, els moments tendres que vivia en aquell

“immoble laberíntic ple d’hàbits, rosaris i toques”57 on va fer els seus primers amics Lo Crich

i lo Bianet.

57 Guillem VILADOT. “IV Les arengades”. dins Ultramemòries i altres relats. op.cit (73-74)
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Davant l’escola de Monges, hi havia cal Pipa, lloc on s’instal·laren la família Viladot-Puig

després de la guerra - abans, però havien estat vivint a la plaça de l’Om-, als baixos hi

disposaren una farmàcia.

Textos:

“El besamans” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.34

“Pa de Pardal” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.49

“El pa d’àngel” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.87

“La sort” dins Temps d’estrena (1959) a MDR(1974) p.95

Multimèdia:

● Música de Gregoria Paniagua:

https://www.youtube.com/watch?v=KRdJlYEjhm8

Àlbum:

Carrer Àngel Guimerà abans de la Guerra Pati de l’escola

Enllaços:

● Reportatge sobre l’escola de monges de la Immaculada Concepció

http://www.revistasio.cat/sio493/aniversari.pdf
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3. Los Hermanos (Raval de Puigverd, 2)

L’edifici on feien escola els Germans de la Doctrina Cristiana

Ruta:

Deixarem endarrere l’escola de la Immaculada Concepció i anirem ascendit pel carrer

d’Estudis Nous - en aquest carrer hi vivien avanpassats, de part de mare, de Guillem Viladot-

fins a l’encreuament amb el Raval de Puigverd - el primer carrer que trobarem a la dreta tot

pujant-.

Ens situarem en una de les voreres del carrer i ens fixarem en l’edifici del xamfrà. Aquest

immoble havia estat el col·legi dels Germans de la Doctrina Cristiana, també conegut amb el

nom de los Hermanos.

Context:

Guillem Viladot, als cinc anys, començà a estudiar a los Hermanos, fou tot un canvi per a ell

formar part d’aquella escola on se l’introduí en el món de la culpa. Viladot tornà a coincidir

amb Lo Crich i lo Bianet - els seus amics d’infantesa, aquells que el protegien al recreu-.

El col·legi “tenia uns soterranis prohibits que emmagatzemaven les fantasies més insòlites.

De cara al migdia hi havia un pati per jugar i un hort, i en aquest hort havia un pou [...]”58,

lluny de la tendresa de les Monges, a los Hermanos havia una manera més rígida d’ensenyar.

58 El braser ultramemories
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Textos:

“En Crich” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.60

“La mort” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.65

“El senyor Marianet” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.68

“La mosca” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.77

“En Sinissi Rupit” dins Els infants de Riella (1965) a MDR (1974) p.149

Multimèdia

● Spem in alium de Thomas Tallis

https://www.youtube.com/watch?v=iT-ZAAi4UQQ

● La ciutat invisible de Kitege de Rimsky Korsakov

https://www.youtube.com/watch?v=PfRWqz0gdKc
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4. Plaça del Mercadal

Entrada a la plaça del Mercadal

Ruta:

Desfarem el petit camí que hem fet fins a arribar, altre cop, al carrer d’Estudis Nous.

Continuarem pujant per aquest carrer fins a arribar a la Plaça del Mercadal,  declarada bé

cultural d'interès nacional l’any 2015.

La Plaça del Mercadal es va construir al segle XIX i és d’estil neoclàssic -quadrada, simètrica

i emporxada- de ben segur que ha vist passar esdeveniments de tot tipus.

Per tal d’assaborir la ruta i poder aprofundir en la lectura es recomana fer un tomb per la

plaça. Alguns dels punts que cal destacar de la plaça són: El Salón, ens quedarà a l’esquerra si

pugem del carrer d’Estudis Nous -Plaça del Mercadal,1-, Cal Falsé, al nord de la plaça i Cal

Mas Vell, on actualment hi ha la residència.

Context:

La plaça “demostra com feien pinya la gent d’aquell temps”. Els carrers, les places i l’entorn

són escenaris freqüents en l’obra narrativa de Guillem Viladot i emmarquen la vida social del

poble, el lloc de reunió dels vilatans, l’espai on la gent d’Agramunt parlava, ballava, es

coneixia, discutia…

La Plaça del Mercadal és molt més que un lloc d’aplec, és també l’indret on es feia cultura i

on se celebrava la màgica Festa Major.

A la cara nord de la plaça, damunt els porxos “hi va existir un petit teatre on em van fer

recitar una faula de La Fontaine. Va ser la meva estrena de recitador. Me la sabia molt bé,

però va ser un fracàs.”59 aquesta anècdota es explica també a Temps d’estrena La faula.

59 Guillem VILADOT. “La plaça del Mercadal”. dins Itineraris Interiors. Lleida: Diario La Mañana, (1992): 45-46
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Al número 1 d’aquesta plaça hi havia el bar “Salon”, un bar de dretes on el propietari

delectava els seus clients tot tocant el violí.

Al bell mig de la plaça, per la Festa Major s’hi podien veure “els envelats [...] una mena de

catedrals edonistes” 60 on el jovent gaudia ballant.

Textos:

“Pilotes que van i venen” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.86

“La solfa” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.84

“La Nerona Escletxa” dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p.304

“Lo Paella” dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p.337

“En Romà Sisella” dins L’arrel de panical (1974) a MDR (1974) p.593

Multimèdia:

● Valsos nobles i sentimentals de Ravel de Martha Argerich

https://www.youtube.com/watch?v=jZFPYhAd6wo

Àlbum:

Postal de la Plaça del Mercadal, anys 30

Enllaços:

● Pàgina web de l’Ajuntament d’Agramunt: Breu descripció de la plaça del Mercadal.

https://www.agramunt.cat/el-municipi/historia/placa-mercadal

● Estudi sobre la plaça del Mercadal

60 Guillem VILADOT. “La plaça del Mercadal” dins Itineraris Interiors. op cit
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https://www.raco.cat/index.php/Urtx/article/view/167247

● Pàgina web de la ràdio local d’Agramunt.

https://www.radiosio.cat/
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5. La Plaça de l’Església

Plaça de l’Església

Ruta:

Quan ja haguem fet una volta per la Plaça del Mercadal, ens dirigirem cap al carrer Baixada

del Mercadal en direcció a la Plaça de l’Església. Pels laterals d’aquest carrer, en marxen

altres com el carrer Germandat de la Sang - on vivien els avantpassats apotecaris d’en

Guillem-.

Després de l’estret carrer, s’obrirà pas una magnífica plaça envoltada per la Casa de la Vila,

per la cara sud, - lloc emblemàtic-, l’església de Santa Maria d’Agramunt per al cara de

llevant i porxos per al resta de costats.

La Plaça de l’Església és un indret molt transitat amb una gran vida comercial - els dimecres,

en aquesta plaça, s’hi celebra el mercat setmanal-.

Context:

Com ja hem dit en el punt anterior, la plaça és un lloc de reunió, l’indret de joc pels infants, el

punt de trobada pels joves o l’instant previ de veneració a Déu per a altres.

En paraules de Guillem Viladot: “Tots els agramuntins sentim molt apreci per aquesta plaça

major que ha estat còmplice dels més gran i grats successos de la nostra vila i que guarda

aquest tresor arquitectònic del nostre temple [...]”61

La plaça de l’Església, que ha tingut diversos noms al llarg dels anys - Major, de la

Constitució i de la República-,  ha estat testimoni de grans esdeveniments històrics i d’una

cruel i despistada Guerra Civil.

En l’obra de Guillem Viladot, aquest escenari apareix en diferents contextos i experimentant

sentiments diversos - des de la solitud de l’infant-protagonista de Temps d’estrena fins la

61 Guillem VILADOT. “La plaça de l’Església”. dins Itineraris Interiors op. cit. (35-36)
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tristor de l’Andreua Macarulla, la ploranera que ha perdut el seu marit-. L’església, la plaça i

el carrer Sant Joan és on es despedeixen els éssers estimats que passen a millor vida.

Textos:

“L’orfe” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.50

“La República” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.92

“L’enterrament” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p. 97

“En Juli Metarric” dins Els infants de Riella (1965) a MDR (1974) p. 191

“L'Elpidi Cordill” dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p.352

“Les dones del mercat” dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p.408

Multimèdia:

● Dramatització de la Guerra Civil a Agramunt

https://youtu.be/s-ynQ_Gsy98

Àlbum:

Plaça de l'Església després dels bombardejos

Enllaços:

● Pàgina web de l’Ajuntament d’Agramunt

https://www.agramunt.cat/
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6.  Església Santa Maria d’Agramunt

Ruta:

A la cara est de la plaça de l’Església s’alça el “temple”, una edificació que té un gran pes en

l’obra de Guillem Viladot. Farem una visita a l’església Santa Maria d’Agramunt.

Context:

La construcció de l’església de Santa Maria d’Agramunt s’inicià a la segona meitat del segle

XII, l’’edifici, per tant, a sobreviscut a tot tipus de batalles

Sota dels nostres peus hi ha un dels refugis antiaeris que es van construir arran de la guerra

civil, un cop els vilants eren al seu amagatall el perill era menor. Agramunt va patir diversos

bombardejos, per tal de tenir un lloc on protegir-se van construir aquest refugi.

L’església és, en l’obra de Viladot, el lloc de culte i un espai que es troba en tot el conjunt de

l’obra Memoria de Riella i que també té molta importància en la novel·la La cendra. Des de

ben petit, tan en els relats com en la pròpia vida de l’escriptor, hi ha una introducció al món

de la culpa i dels pecats, des de l’escola durant la setmana i insistint a l’església el diumenge.

Als infants se’ls imposa les creences dels adults i l’església esdevé per ells lloc de confessió i

manament. Pels adults és l’indret de ritual, per aquelles persones amb molta fe, com la mare

d’en Guillem, és on s’aconsegueix l’absolució i el perdó.

En La cendra, l’escenari de l’església és freqüentat per la protagonista i la seva família. En la

novel·la es presenta la part més cruel de l’església, el dolor físic de la penitència
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Textos:

“El senyor rector” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p. 43

“La Primera Comunió” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.55

“En Nossor Doblafulla” dins Els Infants de Riella (1965) a MDR (1974) p. 237

“L’Andreua Macarulla”dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p. 345

“La missa en castellà” dins L’arrel de panical (1974) a MDR (1974) p.452

Multimèdia:

● L’arlesiana.

https://www.youtube.com/watch?v=i7_ibBDT7gw

Àlbum:

L’església Santa Maria d’Agramunt abans de la Guerra Civil

Enllaços:

● Història sobre l'església Santa Maria d’Agramunt:

https://www.agramunt.cat/el-municipi/historia/esglesia-de-santa-maria-dagramunt

● Història sobre el refugi antiaeri d’Agramunt:

https://www.agramunt.cat/el-municipi/historia/refugi-antiaeri-de-santa-maria

● El refugi antiaeri de l’església Santa Maria d’Agramunt:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Refugi_antiaeri_de_l%27esgl%C3%A9sia_de_Santa_Mar

ia_d%27Agramunt
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7. Escola Nacional

Ruta

Un cop ja haguem fet la visita a l’església Santa Maria, descendirem pel carrer Sant Joan - on

la vila acomiadava els seus morts- i agafarem el primer carrer a l’esquerra. Avançarem fins a

situar-nos davant de l’Espai Guinovart. Aquesta és la Plaça del Mercat i on ara hi ha l’antic

edifici del mercat municipal, on en temps passats hi havia l’Escola Nacional. Al mig de la

plaça s’hi alça el Monument al Torró fet per Guinovart.

Context:

Als sis anys, Guillem Viladot, comença a estudiar a l’Escola Nacional per ordre del seu pare,

que considerava que a los Hermanos no aprenia suficient.

En aquesta escola coneix el que serà el seu professor de referència, Agustí Faixa. El centre era

a l’antic convent de la Mercè. Segons l’autor explica en els seus articles “Ultramemòries” el

canvi escolar no va ser acceptat per la seva mare que veia com el seu fill abandonava la guia

religiosa de la Germandat, l’escola de la Plaça del Mercat era laica, no obstant la mare durant

el període en que estudià a l’Escola Nacional es mantingué més fidel i pròxima al seu fill i el

feu anar a confessar sempre que ho creia convenient.

Textos:

“El senyor Auri Venzill”dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p.320
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“En Catuli Cullereta”  dins La gent i el vent (1967) a MDR (1974) p.388

Multimèdia:

● Te lucis ante terminum d’Antonio Cabezón

https://www.youtube.com/watch?v=KcGNYjVfb2E

Àlbum :

Els companys de l’escola. Viladot és en la segona fila, el segon per l’esquerra

Enllaços

● Pàgina web de l’Espai Guinovart:

http://www.espaiguinovart.cat/
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5. L’última casa (Carrer Sió, 26)

Casa de Guillem Viladot

Ruta:

Després d’haver visitat la plaça del Mercat prendrem el carrer de la cúria fins a arribar al

carrer Sió. Tot baixant pel carrer estret, arribarem allà on es comença la ruta. Ens situem al

número 26 on s’hi pot veure una imatge de Guillem Viladot amb una breu biografia.

Actualment, la casa de Guillem Viladot és un allotjament turístic.

Context:

Després de la guerra, que van passar a Ca l’Isidori, la família Viladot-Puig es va traslladar a

viure a Agramunt. En un primer moment, s’aproximaren a la seva casa familiar:

“Va ser molt complicat arribar a casa. La vam trobar rebentada, com esquinçada en

diagonal. L’escala, però, encara aguantava; els envans no. El pare se situà de seguida i

en sortir clavà una fusta a la porta del carrer i damunt seu hi penjà aquest cartellet:

“Casa recuperada por su dueño”.” 62

La família s’instal·la en un pis de la plaça de l’Om, però ben aviat se n’anaren a viure Cal

Pipa - on es feien torrons- i, als baixos, hi arreglaren una farmàcia.

L’any 1939 començaren a construir Cal Viladot, la casa on tornaria la família i on passaria els

seus últims dies Guillem Viladot, juntament amb la seva esposa Montserrat Felip.

Textos:

“Refem la farmàcia” dins Ultramemòries i altres relats (2008) p.117

“Es vol refer el poble” dins Ultramemòries i altres relats (2008)p.123

62 Guillem VILADOT. “XXV Les tropes franquistes” dins Ultramemòries i altres relats. op cit. (116)
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Multimèdia:

● Viaxeiro de Luis Emilio Batallán

https://www.youtube.com/watch?v=nNAJMNkZqpU

Àlbum:

El matrimoni Viladot-Felip

Enllaços:

● Pàgina web de l’allotjament de Cal Viladot:

http://www.calviladot.com/
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6. Lo Pardal

Façana de Lo Pardal

Ruta:

Podem tornar a pujar pel carrer de la Cúria i arribarem a la Plaça Pare Gras, aquí hi trobarem

Lo pardal, la casa de la poesia visual que fundà Guillem Viladot.

Context:

Lo Pardal és situat en un espai que anys abans havia estat ocupat pels Estudis Vells, tancats el

1805.  L’edifici fou adquirit per Guillem Viladot per tal d’encabir-hi la poesia objectual que ja

no entrava a la seva casa familiar. Lo Pardal s'inaugura l’any 1993 - fou el primer centre

dedicat a la poesia visual de tot el món-. En primer moment, lo Pardal estava constituït per un

sol edifici, però aquest quedava petit amb el gruix d’obres que creava Viladot, va haver

d’aquirir fins a dos edificis més. Entre els tres espais, avui dia, hi ha unes set-centes obres. Els

baixos del primer edifici són destinats a acollir exposicions temporals.

El nom de Lo pardal prové d’una col·lecció de poesia “experimental” que va fer Guillem

Viladot amb Iglésias del Marquet “ Vam buscar un nom i ens vam quedar amb el de Passer

domesticus, popularment conegut amb la denominació de pardal.”63

63 Lluís PONS. “Una conversa entre Lluís Pons i Guillem Viladot” op.cit
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Textos:

“El bateig” dins Ultramemòries i altres relats (2008) p.69

Multimèdia:

● Himne de l’alegria de Beethoven

https://www.youtube.com/watch?v=8R3Ki6aqlv4

Enllaços:

● Pàgina web de Lo Pardal:

http://www.lopardal.com/

● Reportatge sobre Lo Pardal:

http://www.revistasio.cat/sio479/reportatge.pdf
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7. Ca l’Isidori

Ruta:

Finalment, si es vol, es pot acabar de completar aquesta ruta literària per la Riella de Guillem

Viladot en un últim punt situat a la Masia Ca l’Isidori. En aquest punt és aconsellable

arribar-hi en cotxe. Sortirem d’Agramunt per la carretera C-14 en direcció a Tàrrega, passada

una benzinera, trobarem una rotonda, cal agafar la sortida que marca Tornabous en direcció al

Pilar d’Almenara, avançarem 2,4 km i agafarem el camí de la dreta. S’ha de seguir la pista

forestal durant 1,5 km i en la cruïlla que ens trobarem s’ha d’agafar el camí de l’esquerra.

Context:

En aquesta masia, la família Viladot-Puig van refugiar-se de la guerra que destruí el poble. És

en aquest marc on Guillem entra en contacte profunda amb la naturalesa - la vegetació, els

animals, les estacions, el temps…-

Anualment, en aquesta masia, s’organitza una trobada “Sent Viladot” que té com a principal

objectiu recordar la poesia de Guillem Viladot.

Textos:

“Sota el cel de la masia” dins Temps d’estrena (1959) a MDR (1974) p.108

“La masia” dins Ultramemòries i altres relats (2008) p. 101

“Faig de pagès” dins Ultramemòries i altres relats (2008) p.113
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Àlbum:

Guillem Viladot a Ca l’Isidori

Enllaços:

● Pàgina web d’Espais Naturals de Ponent:

https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/espais-naturals-de-ponent/espais/7/ser

ra-de-bellmunt-almenara
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Conclusions

Finalitzar un treball acadèmic deixa sempre un gust agredolç. Agre, per una banda, perquè s’acaba

aquella tasca que ha estat una companyia durant molts dies i perquè sempre queda el neguit

d’haver-ho pogut fer millor. Dolç, per altra banda, perquè veus els resultats d’un llarg estudi que va

començar des del no-res.

Finalitzar aquest Treball Final de Grau és conèixer, tan sols, una petita part més de la immensa figura

de Guillem Viladot, però significa també haver acabat una gran tasca per al conjunt de l’estudi de

l’obra de l’escriptor.

Per alguna raó que es desconeix, la literatura de Guillem Viladot resta encara massa

silenciada, si tenim present la gran contribució a les lletres catalanes, aquest treball, però, espera ser

un inici d’una eternitat.

El “cicle de Riella” comença amb unes obres que parlen dels fantasmes de la infantesa,

allunyant-se del paradís perdut. Els infants, éssers innocents, ingenus i confiats, veuen com el món es

corromp a poc a poc, com la societat patriarcal els imposa normes, ordres i prohibicions que no els

permeten ser lliures, com l’ensenyament és un instrument més d’una societat catòlica que castiga

durament i com poden ferir les amistats. La infantesa relatada podria ser la de tota la humanitat.

Les dues últimes obres, amb un to sorneguer, amaguen les crueltats més punyents de la vida:

l’individu fracassat que s’aboca a l’alcohol, la conca que no vol acabar monja i es casa amb el seu

germà, els éssers nascuts en una societat capitalista que no veuen res més enllà dels diners… Els

adults que un cop han perdut la innocència, la confiança i la ingenuïtat, ja només els queden els vicis.

Les narracions de Guillem Viladot presenten uns drames rurals contemporanis que

s’emmarquen a la perfecció en el món de Riella. Un món cruel i feréstec, però que té pròxima la

naturalesa, la via per on s’ha d’escapar quan la realitat és massa fosca.

Amb la ruta literària <<A un pas de Riella>> es podrà veure, des de fora, la vida dels

personatges que apareixen en les narracions del volum i, també, la vida del creador dels protagonistes

dels relats.

Guillem Viladot escrigué, des de la tendresa i la sensibilitat, allò que veia o sentia, era una

gran observador que ha deixat un tractat sobre la manera de comportar-se de la humanitat en general.

Aquest són drames de Riella, però de ben segur que podrien ser de qualsevol punt del món, perquè

tots plegats som “a un pas de Riella”.
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